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V sortimentu firmy Trovet je široká škála hypoalergenních krmiv. 

Tato hypoalergenní krmiva perfektně navazují na řadu Trovet 

Unique Protein. Ovšem v této řadě unikátních krmiv chybělo 

krmivo s ještě jedním vyjímečným zdrojem živočišné bílkoviny. 

Jako pokračovatel eliminační diety Unique Protein Horse je HPD 

granulovaná suchá dieta ze 100% koňského masa jako zdroje 

bílkovin a 100% brambor jako zdroje uhlohydrátů, což činí krmivo 

velmi stravitelným.  

Hypoalergenní krmivo HPD je dostupné v balení 3kg a 10kg suché 

krmivo a 400 gr. konzerva.

Trovet nyní nabízí mnohem více možností výběru z již tak široké 

nabídky dietních krmiv. Dietní krmiva Trovet jsou k zakoupení 

exkluzivně u veterinárního lékaře.



Bílkoviny

Tuk

Anorganické látky

Vláknina

Analýza

Vápník

Fosfor

Sodík

Karbohydráty

Draslík

Zinek

Vitamín A

Vitamín D3

Vitamín E

Energie (ME) 

24,0% 11,0%

14,0% 4,0%

7,0% 2,0%

2,0% 1,0%

16 000 IU 2 000 IU

1 400 IU 300 IU

150 mg

15,1 MJ

40 mg

3,3 MJ

gran. konz. Vitamíny gran. konz.

Měď

Jód

Kyselina linolová

1,6% 0,20%

0,8% 0,04%

0,25% 0,04%

15 mg 1,0 mg

1,5 mg 0,38 mg

2,05%

Energie (ME) 45,0% 2,0% 3 608 kcal 789 kcal

Kyselina linolenová

Vlhkost

0,46% 0,20%

135 mg 16 mg

0,12%

8,0% 80,0%

Analýza složení diety TROVET Hypoallergenic (Horse)

Doporučená dávka / den

Hmotnost (kg)

Granule (gr)

Konzerva (gr)

50

435

470

1850

2540

60

495

535

2195

2950

Min

Max

Min

Max

10

125

145

600

5

70

90

370

495 800

20

210

240

975

1285

30

290

325

1285

1775

40

360

395

1395

2170

Indikace

Hypoalergenní dieta

 Potravní alergie
 Potravní intolerance

Kontraindikace

 Hypersensitivita na koňskou bílkovinu

Další informace

 Hypoalergenní dieta založená na jediném zdroji živočišné bílkoviny a jediném zdroji 
uhlohydrátů (konina a brambory).

 Zabraňuje vzniku imunitní reakce (potravní alergie) a neimunitní reakce (potravní into-
lerance), které se projevují kožními problémy a/nebo zažívacími poruchami (průjem, 
zvracení).

 Změna stravy za hypoalergenní dietu napomáhá ke snížení doprovodných příznaků, 
jako je škrábání, drbání a kousání se.

Doporučení k podávání

 Doporučuje se nejdříve podávat po dobu 3 - 8 týdnů. Pokud příznaky hypersensitivity 
vymizí, může být Trovet hypoallergenic (horse) krmen po celý život zvířete.

Ingredience a složení vyhovují potřebám odstavených štěňat,  brambory jako jediný 
zdroj uhlohydrátů jsou velmi dobře stravitelné.

 Čistá konina a brambory zřídka vyvolávají alergickou reakci.

Vysoce kvalitní protein odpovídá nutričním požadavkům a zajišťuje optimální funkce 
organismu.

Suché krmivo

Brambory, koňské maso, drůbeží tuk, řepa, hydrolyzovaná drůbeží játra, rybí olej, sůl, 

fruktooligosacharidy, lecithin, hydrolyzované kvasnice (zdroj MOS).

Konzerva

Maso a masové deriváty (konina), deriváty rostlinného původu (brambory), oleje a tuky 

(slunečnicový olej, olivový olej), minerální látky.

Ingredience
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Trovet Sterilised je dietní krmivo, které svým složením odpovídá 

požadavkům sterilizovaných/kastrovaných koček od 6 měsíců 

věku.

Kastrace ovlivní nutriční požadavky Vaší kočky. Z tohoto důvodu 

se doporučuje změnit krmivo za takové, které tyto změněné 

nároky respektuje.

Sterilizované/kastrované kočky mají větší tendenci k obezitě díky 

nižší pohybové aktivitě a zvýšenému příjmu krmiva. Trovet 

Sterilised kompenzuje sníženou aktivitu i změny v příjmu krmiva. 

Množství dietní vlákniny minimalizuje problémy se zácpou a 

podporuje rozvoj zdravé střevní mikroflóry. Přidané esenciální 

mastné kyseliny (EPA/DHA) zajišťují zdravou srst i kůži.

Trovet Sterilised je kompletní dietní krmivo a může být krmeno po 

celou dobu života zvířete.

Trovet Sterilised je dostupné v balení 500 g a 3 kg. Dietní krmiva 

Trovet jsou k zakoupení exkluzivně u veterinárního lékaře.
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Doporučená dávka / den

Hmotnost (kg)

Granule (gr) Min

Max

3

45

55

2

30

40

4

55

65

5

65

75

6

75

85

Indikace

 Kastrované/sterilizované kočky

Kontraindikace

 Stáří (nevhodné pro koťata do 6 měsíců stáří)
  Gravidita/laktace
  Snížená činnost ledvin
  Snížená činnost jater

Další informace

  Snížený obsah tuku a energie napomáhá snížení rizika obezity.
 Vysoký obsah bílkovin napomáhá před ztrátou svalové hmoty, i když je obsah energie 

nižší.
  Vysoký obsah (prebiotické) dietní vlákniny zajišťuje lepší peristaltiku střev a střevní 

činnosti.
  Přídavek esenciálních mastných kyselin (EPA a DHA) podporuje zdravou srst, kůži i 

střevní činnost.
 L-carnitin působí při přeměně bílkovin a tuku na energii a brání tak úbytku svalové 

hmoty.

Doporučení k podávání

 Zvolna převádějte kastrovanou kočku na Trovet Sterilised. Během několika dní zvyšujte 
postupně poměr SHF ke stávajícímu krmivu. Trovet Sterilised může být krmeno po 
celou dobu života jako běžné krmivo.

Vláknina napomáhá trávení a omezuje výskyt zácpy i průjmu.

Nízká hladina energie pomáhá snížení nadváhy a udržuje správnou hmotnost.

Ingredience a složení odpovídá specifickým požadavkům na výživu koťat od 6 měsíců 
stáří.

TROVET SHF

Bílkoviny

Tuk

Anorganické látky

Vláknina

Analýza

Karbohydráty

Vitamín A

Vitamín D3

Vitamín E

Energie (ME) 

35,0%

11,0%

7,0%

5,0%

15 000 IU

1 000 IU

400 mg

14,0 MJ

gran. Vitamíny gran.

Energie (ME) 34,0% 3 352 kcal

Vápník

Fosfor

Sodík

Draslík

Zinek

L-karnitin

Železo

Mangan

1,0%

0,95%

0,41%

200 mg

120 mg

25 mg

Taurin

Vlhkost

0,69%

100 mg

1 200 mg

8,0%

Analýza složení diety TROVET Sterilised

Ingredience

Kukuřice, drůbeží maso, hrášek, kvasnice, drůbeží tuk, ječmen, celulóza, hydrolyzovaná drůbeží 

játra, arktický krill, vejce, rybí tuk, řepa, hydrolyzovaný kvásek, plevy, sůl, fruktooligosacharidy 

(FOS).
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